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Just abans
de morir

‘La caiguda d’Amlet’, una perversió
sobre ‘Hamlet’, arriba a la Sala Beckett
després de passar pel Temporada Alta

Teresa Bruna
BARCELONA

Després de l’estrena amb
molt d’èxit al Temporada
Alta, arriba a Barcelona un
text insòlit, cuidat, poètic i
amb pinzellades de cabaret:
La caiguda d’Amlet (o la cai-
guda de l’hac). És una “per-
versió”, com descriu l’autor
i intèrpret, Jordi Oriol Ca-
nals, de Hamlet, però no
només de l’obra de Shakes-
peare. “L’he escollit com a
punt de partida perquè tot-
hom en sap coses. He treba-
llat a partir de múltiples ver-
sions que s’han fet de l’obra”.

És un monòleg en vers,
amb acompanyament so-
nor i tècnic, dirigit per Xa-
vier Albertí. La música elec-
troacústica és un protago-
nista més i l’ha compost
l’Albert Llanas. “El que fa és
texturar els efectes teatrals
a l’escenari, mentre que la
veu textura els efectes mu-
sicals”, explica Albertí.

Hamlet està a punt de
morir. “Diuen que quan has
de morir et passen pel cap
les imatges de la teva vida.
Ell veu com no para de

caure des del seu naixe-
ment i crec que és un procés
que afecta tothom”. El sub-
títol també és un símbol. “La
caiguda de l’hac del nom és
la caiguda de l’Home i per
extensió de la Humanitat.
Ell intenta entendre la vida
i no pot perquè li han pas-
sat tantes coses que no les
sap discernir. És el que
passa a l’home contempo-
rani. Tenim massa infor-
mació al cap i no acabem de
separar el blanc del negre”.

Nascut a l’institut
El text de J.O. Canals va néi-
xer quan s’estava formant a
l’Institut del Teatre. Xavier
Albertí era professor de dra-
matúrgia i els feia treballar
la mirada contemporània
dels clàssics. “Vaig trobar
que el text del Jordi tenia
una riquesa lingüística fora
de l’habitual del llenguatge
acadèmic”, explica Albertí.
Li va aconsellar que mirés
de portar-lo a escena.

“Albertí m’havia dit que
busqués un bon director. Jo
tenia clar que aquest era ell
i, passat un temps, el vaig
anar a veure. Em va dir que

aquest text només el podia
interpretar l’autor mateix.”.
Albertí li va suggerir de pre-
sentar la proposta al Tempo-
rada Alta. Al Salvador Su-
nyer li va agradar i va parti-
cipar en la producció.

Albertí disfruta sovint de
la presència de l’autor en els
seus muntatges, però no
sempre els dirigeix. “En
Jordi és un noi terriblement
disciplinat, s’ha deixat por-
tar per tot el que he dit,
però crec que ell l’hauria fet
molt lluny del que l’he fet
jo”. Albertí ha fugit de les in-
terpretacions freudianes.
“Hem jugat a fer que el pú-
blic veiés en les paraules
d’Amlet les seves paraules i
hi trobés les seves respos-
tes. Contínuament es juga
amb ell, trenquem la quarta
paret. La figura d’Amlet es
mou entre la Commedia
dell’Arte i el cabaret.

La caiguda d’Amlet serà
a la Beckett fins diumenge.
“El Casares tenia aquest
forat en el programa de Tot
un any de teatre català con-
temporani i ens l’ha ofert.
Més endavant potser hi po-
drem tornar”, diu Alberti. ■

L’Ajuntament
s’avança ipacta
unConsellde la
Culturaexecutiu

Redacció
BARCELONA

El Consell de la Cultura de
Barcelona tindrà un òrgan
executiu, format per set
persones, que no tindran
dedicació exclusiva i sí ca-
pacitat executiva a l’hora,
per exemple, de decidir
subvencions. El plenari
d’aquest Consell, el regla-
ment del qual va ser pre-
sentat ahir al vespre per
l’alcalde, Jordi Hereu, al
Saló de Cent, estarà format
per 50 persones en repre-
sentació dels sectors cultu-
rals, per independents de
prestigi, i per represen-
tants dels grups municipals
i dels consells municipals
de districte. El plenari tre-
ballarà en comissions. L’or-
ganisme s’engegarà gradu-
alment l’any que ve i podrà
començar a decidir efecti-
vament en termes pressu-
postaris el 2009.

Abans de l’acte oficial, al
matí, el delegat de Cultura,
Jordi Martí, va explicar els
detalls del Consell acompa-
nyat de membres d’associ-
acions professionals del
circ, la música, les empre-
ses teatres, els artistes vi-
suals i els escriptors en
llengua catalana. Florenci
Guntín, membre de la Pla-
taforma pel Consell de la
Cultura, va elogiar la inici-
ativa municipal –“un bon
model” dins “la cotilla de la
normativa”– i, en contrast,
va remarcar que el Consell
d’àmbit català està “em-
bussat” al Parlament.

A diferència del que pro-
posa el projecte de llei del
govern català –que també
ha reduït el seu consell
dels 14 membres inicials a
7–, els set membres del
grup executiu del Consell
barceloní cobraran per
obra feta i això permetrà
que no tinguin dedicació
exclusiva, una reclamació
de la Plataforma. ■

Jordi Oriol Canals és autor i intèrpret d’una nova visió d’un Hamlet contemporani ■ TEMP. ALTA

ElComentari
Jordi Coca

Si hi ha una cosa efí-
mera en aquesta vida
és l’art de l’actor. Tot

ho és d’efímer, però no hi
ha manera possible d’en-
registrar la interpretació
d’un personatge. Ni la veu
no és ben bé el mateix si la
sentim en un suport tècnic.
De manera que si una ac-
triu ens deixa únicament
queden rastres imperfec-
tes de la seva feina: cine-
ma, televisió, fotografies,
emissions radiofòniques…
Res no podrà reproduir la
bonhomia de la Mercè
Bruquetas, aquell aire mig
ingenu i mig burleta, la
seva mirada de dona
intel·ligent que es troba
còmoda a l’escenari fent
tots els papers de l’auca i
sent la Mercè dels uns,
Mercè dels altres, per dir-
ho amb un títol que va es-
trenar amb èxit.

Tenia 82 anys i havia co-
mençat al Teatre Romea
durant els primers anys 50.
Era una mena d’actriu que
avui pràcticament ja no
existeix. D’una banda se
sabia hereva d’una tradició
de teatre català que la nos-
tra trista història ha con-
vertit en pintoresca quan

Dels uns, dels altres
de fet no ho era gens, i de
l’altra sempre ha defugit
els aires de les dives histri-
òniques tot jugant més
aviat amb la mirada i les in-
sinuacions. Va tenir un pri-
mer èxit personal l’any
1959 fent amb l’actor Joan
Capri Tres angelets a la
cuina, i més endavant la te-
levisió la va fer famosa per
algunes sèries com ara Nis-
saga de poder, Jet Lag i al-

tres. A mi em sembla que,
tret de comptades excepci-
ons, la Mercè Bruquetas no
va poder fer el teatre que
somiava de jove. Ser pro-
fessional de l’escena a Ca-
talunya ha significat durant
dècades no tenir gaires op-
cions. Ara, ella mai no va
perdre la dignitat d’una se-
nyora que sabia exacta-
ment a quina festa era.
Descansa en pau, Mercè. A
partir d’ara ens haurem de
conformar amb les teves
fotografies.

Mercè Bruquetas
era una mena
d’actriu que avui
ja no existeix

Mercè Bruquetas no va poder fer el teatre que somiava de
jove i es va fer popular a la televisió ■ TVC




